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SRUBY . NAKRĘTKI

Rr-rdawa. dnia 11 sierpnia 2010r.

REFEREI{CJE
Niniejszym zaświadczamy,Że Pani Barbara Czekaj. tłumacz przysięgły języka
niemieckięgo, zamieszkałayv Kłakowie 3I-236, ul. Z.S. Felińskiego f7136. wykonywała dla
naszej Firmy tłumaczeniaz języka niemieckiego i najęzyk polski.

Współpracę z Panią Barbarą Czekaj w zakresie tłumaczeń nawiązaliśmy w 2007 roku.

Ponizej przedstawiamy rodzaj e ttumaczonych specj alistycznych tekstów:
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Norma DIN 13-5 1 - Gwint metryczny ISo ogólnego zastosowania _ Część51 : gwint
zewnęttzny z zazęblającym się polem tolerancji; tolerancje, odchytki graniczne,
wymiary graniczne:
Instrukcja AD 2000 W7,W2, W0 dla blach oraz taśmwalcowanych na gor4co i na
zimno, rur bezszwowych i spawanych' prętów kutych, walcowanych i ci4gnionych
oraz odkuwek, a takze dla śrubi nakretek ze stali austenitycznych i austenitycznotbrrytycznych do budowy zbiorni ków ciśnieniowych:
Tschniczne rvarunki dostawy (DIN 939 : 1995-02);
Norma DIN 939 Sruby dwustronne ;
Norma DIN 938 Srub,v ciwustronne
Przepisy TRD 106 dla śrubi nakrętek oraz dla stali prętowej z materiałów
niestopowych i stopowych do ich produkcji:
Instrukcja obsługi maszyny do okrawania i obwodowego wywijania obrzeŻy Typ BAE
2 (990 90):
Instrukcja obsłrrgi hydraulicznego przylz4du podporowego do wykrojow okrqgłych W
772;
Instrukcja obsługi kopiarki hydraulicznej:

o
o

Instrukcja (DTR) obsługi automatycznej maszyny

do wyoblania' obciskania

i

zgniatania obrotowego typ LEIFELD APED 350;
KoresPondencja w zakresie dostawi zamówień (śrubydwustronne, śrubycechowane.
nakrętki. nakrętki cechowane" wkręty), w zakresie obrobki skrawaniem, świadectw
odbioru prób dla śrubi nakrętek, wymiana informacji dotycz4ca identyfikacji celnej.
pisma o tematyce osólnei.
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